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Cadastro CPF Nº _____________________ 
 
 

 TÉCNICO DO BOMBEIRO CIVIL PARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 
 

O bombeiro profissional civil ou bombeiro civil é uma profissão que na prática já vinha 
sendo exercida nas indústrias brasileiras, no serviço de proteção contra incêndio e prestação de 
socorros de urgência, mas somente no ano de 2009 que foi regulamentada e reconhecida como 
profissão. Concomitante ao reconhecimento da profissão, vieram direitos e deveres que 
norteiam o exercício da atividade do bombeiro profissional civil e somente a partir do 
conhecimento da legislação específica referente à sua profissão, o bombeiro profissional civil 
saberá os limites e as implicações das suas ações para desempenhar sua atividade profissional. 
Mesmo com a normalização federal sobre a profissão de bombeiro profissional civil, algumas 
lacunas existem, pois não houve ainda a regulamentação dessa lei, ficando os profissionais 
sujeitos a normas estaduais, que se diferenciam de acordo com o poder de polícia dos 
respectivos Corpos de Bombeiros dos Estados onde é exercida essa profissão ou até mesmo 
convenções coletivas em âmbito estadual. 

Assim, apontamos algumas razões para a implementação do Aprimoramento Técnico de  
BOMBEIROS CIVIS: 

a) Afirmativa do direito de todo o cidadão à educação profissional segundo o 
Decreto 5.154 de 2004; 

b) Formação técnica para profissionais especializados em bem atender os 
eventos, destaque para 2014 e 2016; 

c)  Fomentar uma legislação previdente e efetiva geradora de segurança pública 
e privada, pois ainda é necessário a estatolatria, segundo Gramsci; 

d) Prevenir para não onerar o Estado; 
 
Primeiro Passo: LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO À BASE 
 

I. Dados pessoais: 

1.1. Nome completo: __________________________________________________________  

1.2. Sexo: ___________ 1.3.   Idade: _______  1.4. Telefone: _________________________   

1.5. E-mail: _________________________________________________________________ 

1.6. Tempo de serviço: ______________ 

1.7. Nome de empresas em que trabalhou: 

a.  _____________________________________________________________________  

b. _____________________________________________________________________ 

c. _____________________________________________________________________ 

d. _____________________________________________________________________ 



Sindicato dos Empregados em Empresas Prestadoras de Serviços 
em Brigadas de Incêndio do Municipio do Rio de Janeiro 

Rua Álvaro Alvin, 37, Sl. 823 / 824 - Centro - Rio de Janeiro – RJ. CNPJ: 35.812.189/0001-00 
Site: www.sindbombeirocivil.org.br • E-mail: faleconosco@sindbombeirocivil.org.br • Tel: (0xx21) 2263-2037 

 

2 
 

 

e. _____________________________________________________________________ 

f. _____________________________________________________________________ 

 

1.8. Função que desempenha atualmente: __________________________________________  

1.9. Empresa em que trabalha atualmente: _________________________________________ 

 

II. Formação: 

2.1. Título do curso: 

______________________________________________________________________  

2.2. Instituição em que realizou o curso: ______________________________________  

______________________________________________________________________ 

2.3. Tempo de duração do curso: __________________  

2.4. Período em que realizou o curso: _______________________  

2.5. Último aprimoramento: ___________________  

2.6. Área de aprimoramento: _______________________________________________  

 

III. Solicitação de melhorias para a categoria: 

3.1. O Rio de Janeiro sediará vários eventos nos próximos anos. Teremos uma demanda 

estimada em três vezes o número de bombeiros civis para trabalhar nesses eventos nos 

próximos anos. Sugira melhorias para o fortalecimento da classe.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

3.2. Aponte duas razões para o seu aprimoramento técnico: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  
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3.3. Principais dificuldades técnicas encontradas no seu trabalho: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

3.4. De que forma o sindicado poderá ajudá-lo a superar tais  dificuldades? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

 

Companheiros!  

Acreditar fazendo! Somente a união e a confiança na e da categoria garantiremos melhores 

condições de vida para todos!  

 

Imprima, preencha e entregue pessoalmente na sede do sindicato. 

 
 

 


